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Colofon 
 

Bestuur 
   Tel.   E-mail 
Voorzitter 
Bas Koote  0180-316358  bas.koote@hetnet.nl   
 
Secretaris   
Jan van Dijk  010-423339  secretaris@capelseschaakvereniging.nl 
 
Penningmeester  
Marco Hoogerbrugge 010-4509896 penningmeester.csv@hotmail.com    
 

Wedstrijdleider  
Jorg Benningshof 0348-499455  capelsesv@hotmail.com 
 
Jeugdleider   
Menno Lieven  06-48934278  jeugdleider@capelseschaakvereniging.nl 
 
 
Overige Functionarissen 
 
Materiaal  
Harry Stroosma  010-4851675  e.stroosma@zonnet.nl    
 
Persvoorlichter 
Jaap Rusch  010-4509543  jaap.rusch@12move.nl   
 
Webmaster 
Thomas Herrewijn 010-4515390  webmaster@capelseschaakvereniging.nl   
 

 
Speellokaal  
 
Buurtcentrum ‘de Wel’  
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2906 VK  Capelle aan den IJssel 
Tel: 010-4515333  
 

Speelavond   
 
vrijdag  Jeugd   18:30-20:00u 
  Senioren 20:00-23:30u 
 
Website http://www.capelseschaakvereniging.nl  
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E-mail: secretaris@capelseschaakvereniging.nl 
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Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 
 

Vrijdag 7 september 2007 
 
Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de 73e Algemene Ledenvergadering, te houden op vrijdag 
7 september 2007 in ons clublokaal in buurthuis ‘de Wel’ aan de Bongerd 2a in Capelle aan den 
IJssel. De vergadering begint om 20.00 uur. 
 
Agenda 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
2. Ingekomen mededelingen 
3. Notulen 72e Algemene Ledenvergadering d.d. 1 september 2006 
4. Jaarverslag Secretaris 
5. Jaarverslag Penningmeester 
6. Verslag Kascontrolecommissie 
7. Jaarverslag Intern Wedstrijdleider inclusief prijsuitreiking 
8. Jaarverslag Extern Wedstrijdleider 
9. Jaarverslag Jeugdleider 
10. Jaarverslag Materiaalcommissaris, bespreking beslispunten 
11. Bestuursverkiezing 

° Aftredend en niet herkiesbaar: Jorg Benningshof (Wedstrijdleider) 

° Kandidaat intern wedstrijdleider: Rob van de Bosse 

° Vacature: extern wedstrijdleider 
 

PAUZE 
 

12. Begroting komend seizoen  
13. Nieuwe kascommissie 
14. Mededelingen interne competitie 
15. Mededelingen externe competitie inclusief teamindeling 
16. Rondvraag en sluiting 
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Van de voorzitter 
 
Bas Koote 
 
 
Het afgelopen schaakseizoen is voor onze vereniging niet onverdeeld gunstig verlopen. 
We schreven met 3 teams in voor de competitie van de Rotterdamse Schaakbond. Alle teams 
eindigden op de laatste plaats en degradeerden. Nu is CSV de laatste jaren al gewend aan slecht 
nieuws, dus dit kon er allemaal nog wel bij. Onze wedstrijdleider zal hier ongetwijfeld in zijn 
verslag nog op wijzen. 
Wat mij het meest geërgerd heeft is dat het 3e team aan het eind van het seizoen niet eens meer 
geformeerd kon worden voor een uitwedstrijd en derhalve, bij een door de RSB aangewezen tweede 
speeldatum niet opgekomen te zijn, uit de competitie werd genomen.  
Ik wil daar graag nog een opmerking over maken: schrijf je niet om mee te doen in de externe 
competitie als je niet zeker weet dat je alle wedstrijden kan spelen. Het bestuur heeft nog geen 
beslissing genomen hoeveel teams er in het volgend seizoen in de RSB-competitie zullen worden 
ingeschreven. Het zullen er waarschijnlijk niet meer dan 2 zijn, tenzij de opzet van de competitie 
anders wordt. Er zijn n.l. plannen voor een viertallen- of zestallencompetitie. 
De vereniging werd in het afgelopen jaar opgeschrikt door het overlijden van twee leden, Bernard 
Metz, die tot en met vorig seizoen trouw elke vrijdagavond aanwezig was en een nog actief lid, Hans 
Faassen, die vanaf 1995 de schaakavonden bezocht en zich op bestuurlijk en ondersteunend vlak 
verdienstelijk heeft gemaakt. We hebben hen op gepaste wijze herdacht. 
Zijn er dan nog positieve zaken te melden? Jazeker! 
Onze clubkampioen Jaap Rusch werd in juni seniorenkampioen van de RSB met een prachtige score 
van 6 uit 7. Een voortreffelijke prestatie! 
We hebben een bloeiende jeugdafdeling die door Menno en zijn kompanen elke vrijdagavond weer 
wordt onderwezen. Ik heb diepe bewondering voor deze vrijwilligers; de toekomst van de vereniging is 
bij hen in goede handen. 
Het Open Capels Jeugdkampioenschap van eind december was een groot succes met deelnemers uit 
het hele land! 
Het is in dit digitale tijdperk moeilijk schakers te bewegen om lid te worden van een vereniging. De 
KNSB heeft dan ook, als uitvloeisel van een gestaag dalend aantal leden, als speerpunt van het beleid 
ledenwerving/ledenbehoud gekozen.We zullen daar binnenkort ongetwijfeld iets van gaan merken. 
Ons ledenaantal is nagenoeg gelijk gebleven. Jaren achtereen was er sprake van leegloop en 
overloop naar andere verenigingen. Het afgelopen seizoen is dat beperkt gebleven tot een enkeling. 
Het bestuur spreekt de hoop en verwachting uit dat deze "loop" een halt toe is geroepen. 
De oudste jeugdspelers hebben onlangs een uitnodiging van het bestuur ontvangen om m.i.v. het 
volgend seizoen bij de senioren te komen spelen. Ik verwacht dat de 6 spelers die hiervoor zijn 
geselecteerd, ook daadwerkelijk bij de senioren komen schaken. 
Voor het seizoen 2007-2008 hoop ik op een positieve inbreng van u allen, op welk niveau dan ook, en 
wens u uiteraard veel schaakplezier toe. 
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Capelse Schaakvereniging 
Notulen van de 72ste Algemene Ledenvergadering d.d. 1 september 
2006 
 

• De Wel, Capelle aan den IJssel 

• Vrijdag, 1 september 2006 

• Notulen: Jan van Dijk, secretaris CSV 

 
 
Aanwezig volgens presentielijst: 
Hans Faassen, George Herben, Serhei Smirnov, Mark van Liempt, Thomas Herrewijn, Hans Blokland, 
Ben Jacobs, Richard van de Velde, Marco Hoogerbrugge, Harry Stroosma, Bas Koote, Rob van de 
Bosse en de bestuursleden: Peter Latour (penningmeester), Jorg Benningshof (competitieleider), 
Menno Lieven (Jeugdleider) en Jan van Dijk (secretaris). 
 
1. Peter opent als waarnemend voorzitter de vergadering om 20.07 uur en heet alle aanwezigen 

hartelijk welkom.  
Er zijn geen aanvullingen op het agendavoorstel dat daarom vastgesteld wordt als agenda. 

 
2. Ingekomen mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 
 

3. Notulen 70ste ALV d.d. 2 september 2005 
Ben vraagt waarom in de begroting van het komende jaar voor de huur € 1320 is opgenomen in 
plaats van € 1670 zoals het afgelopen seizoen. De penningmeester beantwoordt deze vraag. In 
de € 1670 is nog 2 maanden huur voor de zomerperiode 2004 van de Gaarde begrepen. De  
€ 1320 is de huur per jaar voor De Wel. 
Met medeneming van deze opmerking worden de notulen met dank aan de secretaris 
vastgesteld. 

 
4. Notulen 71ste ALV d.d. 21 oktober 2005 

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld met dank aan de secretaris. 
 
5. Jaarverslag secretaris 

Een aantal leden is van mening dat het verslag er keurig uitziet. Het wordt met dank aan de 
secretaris vastgesteld. 

 
6. Jaarverslag penningmeester 

Harry vraagt wat we met de € 541.- doen die het resultaat zijn van het afgelopen seizoen. Peter 
wijst op de opties die het bestuur op pagina 16 aan de leden voorlegt, dat wil zeggen om voor het 
resultaat een bestemming te kiezen, structureel dan wel incidenteel. 
Harry stelt voor om er een aantal houten borden voor aan te schaffen. Twee leden ondersteunen 
dit voorstel. Menno vraagt of die borden nodig zijn. Harry antwoordt dat ze qua aantal niet nodig 
zijn, maar qua kwaliteit wel. 
Richard oppert het idee om geld uit te trekken voor p.r.- acties om het aantal leden op te krikken. 
Naar aanleiding van dit idee ontspint zich een discussie.  
Er is veel bijval voor het idee van p.r. Er vormt zich een werkgroepje dat zich ermee bezig wil 
gaan houden, bestaande uit: Hans Faassen, Rob van de Bosse, Richard van de Velde en Bas 
Koote. 
Wat betreft de besteding van het resultaat geeft de ALV het bestuur de opdracht om in eerste 
instantie in te zetten op promotionele activiteiten en vervolgens op de aanschaf van nieuwe 
houten borden. 
Het jaarverslag van de penningmeester wordt vastgesteld met dank aan Peter. 
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7. Verslag kascontrolecommissie 

De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en alles was akkoord. De verklaring van 
de kascommissie is als bijlage aan deze notulen toegevoegd. 
De voorzitter stelt aan de leden voor om hierbij decharge te verlenen aan de penningmeester 
voor het door hem gevoerde beleid. 
Dit geschiedt en daarmee is ook het financiële verslag goedgekeurd. 

 
8. Jaarverslag Intern Wedstrijdleider inclusief prijsuitreiking 

De prijzen voor de interne competitie worden uitgereikt: 
º Wintercompetitie: 3e Jaap Rusch; 2e Henk Schouten; 1e Rob van de Bosse. 

De ratingprijzen zijn voor Mark van Liempt (<1650) en Thomas Herrewijn (<1450). 
º Lentecompetitie: 3e Rob van de Bosse; 2e Menno Lieven; 1e Henk Schouten. 

De ratingprijzen zijn voor opnieuw voor Mark van Liempt (<1650) en Thomas Herrewijn 
(<1450), met dien verstande dat Thomas dit keer een plaats boven Mark is geëindigd. 

Het bekertoernooi werd gewonnen door Harry Stroosma. 
De rapidcompetitie was het domein van Henk Schouten.   
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Jorg. 

 
9. Jaarverslag Extern Wedstrijdleider 

- George merkt op dat hij uitsluitend bij thuiswedstrijden op vrijdagavonden wil spelen. Hij is niet 
beschikbaar voor uitwedstrijden op andere dagen en wenst daar ook niet meer voor te worden 
gevraagd. 

- Op een vraag van Harry over de 9 spelers van het 1e team antwoordt Jorg dat op de 
teamleidersvergadering is besloten dat er altijd een reservespeler moet zijn. Per opstelling 
zullen spelers rouleren. In elk geval dient elke speler minimaal 2 keer te spelen. 

Het verslag wordt met dank aan Jorg vastgesteld. 
 
10. Jaarverslag Jeugdleider 

Peter spreekt zijn waardering uit voor het werk van alle vrijwilligers die voor de jeugd hebben 
gewerkt. 
Hans Faassen vraagt wat redenen van jeugdleden zijn geweest om de club te verlaten. Menno 
wijst op wat hierover op pagina 35 staat onder het kopje “Ontwikkeling van het aantal 
jeugdleden”.  
Menno speelt met het idee om met een aantal trainers op scholen les te gaan geven.  
Harry doet de suggestie om een oproep op te hangen in de school van Jan Sybesma. 
Richard stelt voor om te proberen om de scholieren binnen te krijgen op de club. 
Mark van Liempt merkt op dat sommige jeugdspelers last hadden van de rooklucht. Zij vinden de 
ruimte niet ideaal. Menno stelt dat na overleg met de Wel tegenwoordig vooraf wordt gelucht, 
waardoor op dit punt veel is verbeterd.  
Hans Faassen stelt dat ook veel senioren klachten hebben over De Wel. Jan van Dijk weet dat er 
klachten zijn geweest, maar trekt het door Hans genoemde aantal in twijfel. Hans Blokland vindt 
het beneden wel gezellig, maar daar gebeuren ook allerlei andere activiteiten en er zijn andere 
mensen. De gehaktbal en de wijn zijn volgens hem verbeteringen, de rest is minder. 
Bas Koote vindt dat de communicatie met De Wel moet verbeteren. Als er bijzondere avonden 
worden georganiseerd, moeten wij dit van tevoren weten.  
Na een discussie over voor- en nadelen van De Wel stelt Menno voor om energie te steken in 
verbeteringen in De Wel. Hans Blokland wil dit aan een termijn binden.  
Peter sluit dit punt hiermee af. Aan het bestuur wordt opdracht gegeven te streven naar 
verbeteringen in de communicatie met De Wel. Aan het einde van 2006 zal e.e.a. worden 
geëvalueerd. 
Het jaarverslag wordt vastgesteld, met dank aan Menno en Marco voor al hun werk. 

 
11. Jaarverslag Materiaalcommissaris 

Harry zegt vooraf dat de printer die bij de inventaris staat eraf moet. CSV heeft geen printer. 
Richard vraagt hoe het staat met de demonstratieborden. Van een paar stukken zijn de 
magneetjes los. Harry antwoordt dat deze inmiddels zijn gerepareerd.  
Peter vraagt of nog gedacht is aan het cadeautje voor Marc Trimp voor het trainen van de 
senioren. Jan zegt dat dit in de 1e bestuursvergadering op de agenda komt. Menno vraagt of 
Marc ook het komende seizoen de training zal doen. Jorg zegt dat hij Marc zal vragen. 
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Met deze opmerkingen wordt het verslag vastgesteld met dank aan Harry. 
 
12. Bestuursverkiezing 

Peter Latour treedt af als penningmeester. Marco Hoogerbrugge wordt met algemene stemmen 
benoemd als nieuwe penningmeester. 
Jan van Dijk treedt af als secretaris na een tweede periode van twee jaar. Hij wordt met 
algemene stemmen herkozen als secretaris voor een nieuwe periode. 
Na een jaar zonder voorzitter heeft zich bij CSV een kandidaat gemeld voor de functie van 
voorzitter van het bestuur. Het is Bas Koote en hij wordt met algemene stemmen tot voorzitter 
benoemd. Bas bedankt de vereniging voor het vertrouwen en memoreert dat het bestuur er zit 
“voor jullie, voor de vereniging”. 

 
Pauze 

 
13. Begroting komend seizoen 

De begroting van 2006-2007 wordt besproken. De RSB contributie is verhoogd met 2 %. Dat 
betekent een stijging van ca. € 30.- . 
De begroting wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 

 
14.  Nieuwe kascommissie 

De nieuwe kascommissie bestaat uit Ben Jacobs en Paul van der Lee1. Peter Latour is reserve. 
 
15. Mededelingen interne competitie 

Het Kerstsnelschaaktoernooi komt dit jaar door de externe competitie in de verdrukking. Jorg stelt 
voor om daarvoor in de plaats een Nieuwjaarssnelschaaktoernooi op 5 januari te organiseren. Dit 
voorstel wordt overgenomen door de vergadering. 
Schaken we wel of niet op vrijdag 4 mei? Jan stelt voor om te starten om 20.30 uur, zodat ieder 
deel kan nemen aan de 2 minuten stilte om 20.00 uur. Aldus wordt besloten. 

 
16. Mededelingen externe competitie, inclusief teamindeling 

Er is een probleem met de speelavonden van CSV-3, dat 3 keer op doordeweekse avonden 
speelt. Voor de jeugdspelers zijn doordeweekse avonden een probleem. Bas zal proberen 
hiervoor een oplossing te vinden. 
Hans Faassen heeft een email aan Bas gestuurd met de mededeling dat hij zich uit het team 
terugtrekt, omdat het zg. “Oudelullenteam” uit elkaar is gevallen.  
Jorg zoekt nog een teamleider voor het 2e team. Harry Stroosma blijft teamleider van het 1e team. 
Jan deelt mee dat Bernard Metz als lid heeft opgezegd wegens gezondheidsredenen. Daardoor 
vervalt ook zijn plek in het 2e team.  
Als wedstrijdleider zullen dit seizoen Bas, Jorg en Hans Faassen fungeren, elk 3 keer. Jorg 
maakt een indeling. 

 
17. Rondvraag 

Harry verzoekt alle leden om de digitale klokken na gebruik uit te zetten, omdat anders de 
batterijen leeglopen. Voorts vraagt hij aan Jorg of we in de interne competitie in één groep blijven 
spelen. Jorg antwoordt bevestigend, omdat we minder dan 35 deelnemers hebben. 
Harry complementeert de opstellers van het jaarverslag. De vergadering onderstreept dit door 
een applaus. 
Menno vraagt of er leden zijn die willen helpen of invallen bij de begeleiding van de jeugd. 
Richard neemt dit in beraad. 
Bas vraagt aan Thomas of die zich als ex-webmaster beschikbaar wil stellen als webmaster. 
Thomas houdt dit in beraad. 
Bas stelt dat hij als voorzitter het woord ‘betrokkenheid’ wil thematiseren. Hij acht deze 
betrokkenheid ver beneden peil. Hij wil de komende twee jaar aan het verbeteren hiervan 
werken, samen met alle leden. 
De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten. 

                                                           
1 Op voorstel van Jaap Rusch is op de ALV van september 2005 besloten dat een reservelid van een 

kascommissie het volgende jaar automatisch wordt gepromoveerd tot vast lid. Dientengevolge is Paul van der 

Lee benoemd tot lid van de nieuwe kascommissie. 
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Bijlage: Verklaring van de Kascommissie van de Capelse Schaakvereniging 
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Jaarverslag Secretaris 
 

Jan van Dijk         

 
 
Het ledenbestand 
 
Ik begin met een citaat uit het stukje “Van de voorzitter” op pagina 5 van dit jaarverslag:  
 

Ons ledenaantal is nagenoeg gelijk gebleven. Jaren achtereen was er sprake van leegloop en 
overloop naar andere verenigingen. Het afgelopen seizoen is dat beperkt gebleven tot een 
enkeling. Het bestuur spreekt de hoop en verwachting uit dat deze “loop” een halt toe is 
geroepen. 
 

In de onderstaande tabel zien jullie dat het aantal leden in 2007 (52) inderdaad bijna gelijk is gebleven 
aan dat in 2006 (54). 
 
 

 Leden jonger dan 21 leden vanaf 21 jaar Totaal aantal leden 

Juni 2002 51 33 84 

Juni 2003 55 41 96 

Juni 2004 43 34 77 

Juni 2005 47 29 76 

Juni 2006 32 22 54 

Juni 2007 32 20 52 

Verloop in 2006-2007 Gelijk aantal Daling van 2 Daling van 2 

  
 
We hebben 2 seniorleden minder en het aantal jeugdleden is per saldo2 gelijk gebleven. 
 
 
Evenals vorig jaar worden deze cijfers ook nog eens gevisualiseerd in een tabel. 
Met enige weemoed kijken we terug op andere tijden, zoals 2003, toen CSV nog 96 leden telde … 
Anderzijds heeft het geen zin om ons blind te staren op kwantiteiten. En de interne competitie was 
door kleinere kwalitatieve verschillen in het afgelopen jaar ongemeen spannend!  
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2 Het verschil tussen vertrekkende en nieuwe jeugdleden. 
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Wat is er verder te vertellen voor een secretaris? 
Het ledenbestand heb je als vereniging en bestuur niet in de hand. Leden komen en gaan. We hebben 
er van alles aan gedaan.  
We hebben een folder ontwikkeld (ontwerp: Marco Hoogerbrugge).  
Op een regenachtige winteravond hebben Bas, Rob en twee nichtjes van Rob een paar honderd van 
deze folders rondgebracht. De gehoopte ledentoeloop bleef uit. 
We hebben een open avond georganiseerd. Er kwam niemand op af. 
 
Bestuurlijk ging het dit jaar onder de bezielende leiding van Bas een stuk soepeler dan het vorige 
seizoen, toen we het zonder voorzitter moesten zien te redden.  
 
Dit was het dan wel wat ik als secretaris in het kader van de jaarverslaggeving heb te melden. 
Wie nieuwsgierig is naar wat ik dit jaar uit de kranten heb gehaald, mag verder lezen. De anderen 
kunnen doorbladeren naar het jaarverslag van de penningmeester. 
 

 

Over Loek en waarom je soms aardig moet zijn voor je tegenstander 
 
Naast ons eigen ledenbestand en alle verwikkelingen in onze vereniging die jullie kunnen lezen op 
andere plaatsen in dit verslag is het natuurlijk ook interessant om een moment stil te staan bij de top 
van Nederland. Zoals jullie weten is Tiviakov een tijdje geleden opnieuw kampioen van Nederland 
geworden.  
Dat mag zo zijn, ik poneer de stelling dat op dit moment Van Wely nog steeds de grootste schaker van 
Nederland is, omdat voor mij bij het schaken meer telt dan uitsluitend Elo of resultaat. Wat mij betreft 
heeft Loek meer appeal dan Tiviakov en Sokolov samen.  
Wat mij aanspreekt in Van Wely is dat hij wars is van kleurloosheid. Dat laat hij zien in zijn manier van 
schaken én in zijn uitspraken in de publiciteit. Met deze uitspraken lijkt hij doelbewust te provoceren. 
Omdat dit in zijn karakter zit. Dat deel van zijn karakter dat hij zelf beschrijft als “het onmens, waarbij 
de excessen naar boven komen, de donkere kanten van jezelf die je eigenlijk niet wilt leren kennen” 
(Interview in de Volkskrant, 2 juni 2007).  
Die manier van denken en spreken heeft hij nodig. In hetzelfde artikel staat dat Van Wely zichzelf de 
bijnaam ‘King Loek’ heeft gegeven, als een alter ego bij de Internet Chess Club, waar hij zijn rivalen 
graag met trashtalk mag besmeuren. Hoe dat dan bij hem werkt geeft hij aan in het volgende citaat: 
“Zonder King Loek kan ik niet spelen. Ik moet als een roofdier de arena in, anders word ik zelf 
opgevreten.” 
Het schaken vanuit de donkere kanten van zichzelf heeft hem ongetwijfeld veel zeges opgeleverd.  
 
Maar met de uitspraken waarmee hij dit in woord en geschrift vergezelt, zou hij toch moeten uitkijken. 
Niemand zal beweren dat het zin heeft om bij het schaken vrienden te maken. Daarentegen kan het 
dodelijk zijn om vijanden te maken. Gert Ligterink wijdt hieraan een deel van een column in de 
Volkskrant in januari van dit jaar, die hij schreef ten tijde van het Corus-schaaktoernooi. Ik laat 
Ligterink hier zelf aan het woord in een uitvoerig citaat: 
“Loek van Wely staat na twee ronden puntloos onderaan. De twee nederlagen kwamen hard aan bij 
King Loek, die zich fanatieker dan ooit heeft voorbereid op zijn belangrijkste uitdaging van het jaar. 
Verliezen doet altijd pijn, maar het is nog vervelender als het gebeurt tegen tegenstanders die menen 
een oude rekening te moeten vereffenen. Zaterdag trof Van Wely in Teimour Radjabov zijn eerste 
deurwaarder. Het is de jonge Azerbeidzjaan niet ontgaan dat van Wely hem een paar jaar geleden in 
een interview omschreef als een laffe coyote met minder kijk op het spel dan zijn Nederlandse 
leeftijdsgenoot Daniël Stelwagen”.  
 
Ik onderbreek hier even dit citaat. Deze uitspraak van Van Wely over Radjabov, waar hij hem een laffe 
coyote noemt, is precies wat ik bedoel met het appeal van de grote kampioen, waarvan Van Wely blijk 
geeft. De metafoor die van Wely voor zijn tegenstander kiest – die van een laffe coyote – doet denken 
aan de manier waarop Jan Hein Donner in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw de door hem 
verafschuwde Lodewijk Prins placht te karakteriseren. Maar juist hier tekent de paradox zich af: de 
keerzijde van deze wijze van het zich vijanden maken. Dit kan zich op een gruwelijke manier tegen je 
keren. Het vervolg van de column van Ligterink laat dit zien: 
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“Toen Radjabov na zorgvuldiger controle begreep dat die woorden Van Wely niet in de mond waren 
gelegd, maakte hij een aantekening in zijn zwarte boekje. Radjabov heeft lang geduld moeten hebben. 
Ruim een jaar geleden werd hij in het WK-kwalificatietoernooi in Siberië uitgeschakeld door Van Wely 
na een spectaculaire partij die de hele wereld overging en met speciale prijzen werd bekroond. 
Zaterdag herhaalden de spelers de eerste zetten van die partij, tot Radjabov met een verbetering 
kwam die hij speciaal voor zijn kwelgeest had bewaard. Toen Van Wely niet de juiste 
tegenmaatregelen trof, wikkelde Radjabov af naar een dik verdiende zege.” 
 
Ook bij de tweede partij die Van Wely in Wijk aan Zee speelde was sprake van een wraakoefening: 
“Een dag later verloor Van Wely opnieuw van een tegenstander die ontstemd over hem is. Vesilin 
Topalov was onaangenaam verrast dat Van Wely, met wie hij in het verleden nauw samenwerkte, 
tijdens de recente WK-match openlijk partij trok door een steunbetuiging voor Kramnik te 
ondertekenen. De wraak kwam zondagmiddag. Wat een scherpe strijd met wederzijdse 
stormaanvallen tegen de vijandelijke koningen had moeten worden, ontwikkelde zich snel tot een 
eenzijdige veldtocht over Van Wely’s grondgebied.” 
 
Genoemde Radjabov begint trouwens een Angstgegner voor Van Wely te worden. Op 4 augustus van 
dit jaar citeert Gert Ligterink schaakblogger Mig Greengard, die over Van Wely het volgende beweert: 
“De meervoudige Nederlandse kampioen heeft een hoofd dat harder is dan een vijf jaar oude Goudse 
kaas”. Greengard schrijft dit nadat Van Wely voor de derde maal in zeven maanden tegen dezelfde 
tegenstander met zijn hoofd tegen de muur is gelopen. Na de partij tijdens het Corustoernooi verloor 
Van Wely in het Ambertoernooi van Radjabov en nu dan in Biel in Zwitserland en steeds met dezelfde 
partij.  
 
Wat kunnen we hieruit leren? Wat is de moraal?   
- Wees assertief ten opzichte van je tegenstanders, maar probeer ze altijd te vriend te houden.  
- Prijs je tegenstander, vooral in zijn afwezigheid.  
- Geef eens een rondje aan de bar. 
- Geef de tegenstander waarvan je zoëven gewonnen hebt gelijk, als hij beweert dat hij beter dan jij 

heeft gespeeld en dat hij zeker zou hebben gewonnen als hij op dat ene moment een andere zet 
had gedaan.  
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Jaarverslag Penningmeester  
 

Marco Hoogerbrugge 

 
 
 

Na een lange tussenpauze is ondergetekende weer penningmeester geworden van onze 
schaakvereniging. Eén van de meer tijdsintensieve elementen daarin is de het opstellen van het 
financiële jaarverslag enerzijds en de begroting anderzijds. Wat valt daar over te zeggen? 
 

Laat ik allereerst nog maar eens zeggen dat het jaarverslag en de begroting twee verschillende 
dingen zijn. Sommige mensen denken, het komt allebei van de penningmeester en het bevat allebei 
alleen maar cijfertjes, dus het is één pot. Nee echter! Het jaarverslag is slechts een “mededeling” (in 
tabelformaat) van de penningmeester aan de leden van de vereniging over hoe we het het afgelopen 
seizoen gedaan hebben. Over het jaarverslag kunnen we op de ALV filosoferen, en dat is ongetwijfeld 
heel nuttig, maar we kunnen de resultaten niet veranderen. Tenzij ik een ‘technische’ fout heb 
gemaakt natuurlijk.  
Maar de begroting is iets van de leden zelf. Als penningmeester doe ik een voorstel ter bespreking in 
het bestuur, vervolgens doet het bestuur een voorstel aan de ALV, maar het is de ALV die er over 
beslist. Op de ALV kan dus besloten worden om de begroting op allerlei punten te wijzigen. Vaak is 
het in de praktijk zo dat het enige beslispunt de hoogte van de contributie is, maar er is dus nog van 
alles mogelijk. Ik wilde het verschil toch maar even meegeven. 

 

 

Omdat de ALV er nu nog niet is, moet ik me wat het jaarverslag betreft er nu nog maar even toe 
beperken om met mezelf te filosoferen. Er zijn twee punten die ik weliswaar eigenlijk wel wist maar 
waar ik nu toch nu wel extra met de neus op de feiten gedrukt ben: 
 

1) We krijgen ontzettend veel subsidie van de gemeente. Ongeveer 20% van onze inkomsten 
komt daar vandaan. Aan de ene kant is het ontzettend mooi dat de gemeente zo genereus is, 
aan de andere kant is het ook wel riskant. Stel dat alle subsidies misschien ineens zouden 
wegvallen dan zouden we ineens met een groot gat in de begroting komen te zitten.  
In dit verband is het tevens nuttig om te melden dat onze onvolprezen secretaris flink veel 
werk heeft aan de correspondentie met de gemeente over allerhande subsidieregeling. 
Waarvoor veel dank!  
Tenslotte een technisch detail. Moet je subsidie voor het OCJK nou boeken als subsidie-
inkomsten of moet je het in mindering brengen op de uitkomsten van het OCJK? Ik heb – 
misschien wat eigenwijs – gebroken met de traditie om het laatste te doen, en ben 
overgestapt naar het eerste. Inkomsten zijn inkomsten, denk ik dan toch. Maar vandaar dat 
zowel de subsidiestroom (+) als de uitgaven OCJK (-) beide een stuk hoger zijn dan begroot. 
 

2) Het andere punt is dat de rentestand bij de Postbank vrijwel nihil is. Als vereniging worden wij 
door de Postbank (en andere grote banken) beschouwd als een bedrijf, en allerlei luxe 
spaarregelingen die de Postbank aan particulieren biedt, zijn voor ons niet mogelijk.  
Een bank die hier uitzondering op maakt is ASN, die internet spaarrekeningen ook openstelt 
aan verenigingen. We zijn hier dus onlangs naar overgestapt. Dat heeft nog geen invloed op 
de inkomsten van het afgelopen seizoen maar hopelijk wel op dat van het komend seizoen. 
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Resultaat boekjaar 2006 /2007 Capelse Schaakvereniging   

                

 Winst- en verliesrekening      

Inkomsten Begroting Werkelijk Verschil    

 2006 /2007       

Contributies senioren 2.400 1.950 -450    

Contributies junioren 825 275 -550    

Contributies jeugdleden 1.045 1.571 526    

Subtotaal: 4.270 3.796 -474    

       

Subsidies Capelle aan den IJssel 500 946 420    

Rente 47 37 -10    

Totaal: 4.817 4.779 -64    

 

  

   

Uitgaven Begroting Werkelijk Verschil    

 2006 /2007       

Huur "De Gaarde" en de "Wel" 1.320 1.260 -60    

Contributie RSB 1.550 1.478 -72    

Kosten jeugd 300 426 126    

RSB competitie 200 33 -167    

Interne competitie 150 369 219    

OCJK-toernooi 75 455 380    

Kerstsnelschaak -50 -134 -84    

Clubblad 100 84 -16    

Attenties vrijwilligers 400 338 -63    

Algemene verenigings kosten 300 120 -180    

Website 85 89 4    

Afschrijving schaakmateriaal 160 154 -6    

Bijzondere kosten (PR) 0 475 475     

Totaal: 4.590 5.144 554    

 

  

   

Resultaat boekjaar 227 -365     

         

                

        

Balans per 30 juni 2007    

        

Vaste activa   Passiva     

Boekwaarde schaakmateriaal vorig jaar 768  Eigen vermogen 4-7-'06   6.356  

Schaakmateriaal nieuw aangeschaft 0  Resultaat boekjaar  -391  

Afschrijving over nieuw plus oud mat. 154  Eigen vermogen 30-6-'07   5.965 

Nieuwe boekwaarde schaakmateriaal  614      

   Vooruitontvangen subsidie 450 

Vlottende activa        

Liquide middelen   Crediteuren    347 

Girorekening  1.147      

Spaarrekening  5.000      

          

Totaal generaal  6.762     6.762 
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Voorstel begroting 2007-2008 
 

 

Voor wat de begroting betreft heb ik zoveel mogelijk de trend van de afgelopen jaren doorgetrokken. 
Ook ben ik uitgegaan van een gelijkblijvende contributie. De afdracht aan de RSB stijgt wel iets maar 
dat is verwaarloosbaar. Eén en ander leidt ertoe dat er begroot wordt om – net als het afgelopen 
seizoen – verlies te lijden. Het is geen dramatisch groot verlies, maar als we in dit patroon doorgaan 
zijn we toch wel in 10 jaar failliet. 
Dit mag enigszins gerelativeerd worden i.v.m. de afschrijvingen op het materiaal. Ik kan me namelijk 
nauwelijks voorstellen – gezien onze grote voorraad – dat we de eerstvolgende 50 jaar nog nieuwe 
borden en stukken gaan bestellen. Of – als alternatief – dat we juist onze bestaande borden en 
stukken zouden gaan verkopen (behalve in geval van opheffing van de club). Kortom, het opvoeren 
van afschrijvingen heeft toch wel een wat artificieel karakter. 
 

Maar hoe dan ook, er is toch sprake van doorgaande verliezen. We kunnen er eventueel dus ook voor 
kiezen om voorlopig elk jaar quitte te willen spelen. Dat zou impliceren (bij gelijkblijvende kosten) dat 
de contributie met zo’n 10% omhoog zou moeten. Op zich zou dat kunnen natuurlijk. Het ligt een 
beetje aan de tijdshorizon waarop je dingen bekijkt. Als je niet verder dan een jaar of 5 vooruit wil 
kijken (voor de club) dan is interen op kapitaal de beste optie. Maar als we nog 50 jaar of nog langer 
met CSV door willen gaan, dan is een contributieverhoging op een gegeven moment wel een vereiste. 
Misschien niet persé komend seizoen, maar dan toch wel zo snel mogelijk vanaf volgend jaar (2008-
2009). 
 
Een alternatief is dat er naar de kosten gekeken wordt. Mijn persoonlijke indruk o.b.v. het afgelopen 
jaar is dat de diverse bestuursleden en andere clubleden die declaraties indienden bepaald geen 
overmatige spilzucht aan de dag hebben gelegd. Wellicht dat de kascommissie hier eventueel straks 
anders over denkt (de controle moet op dit moment nog plaatsvinden) maar een substantiële reductie 
van de kosten zie ik op dit moment nog niet zo gauw voor me. 
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Voorstel begroting 2007 /2008 Capelse Schaakvereniging 

          

 Winst- en verliesrekening  

Inkomsten Begroting Werkelijk 
Voorstel 

begroting 

 2006 /2007 2006/2007 2007/2008 

Contributies senioren 2.400 1.950 1.900 

Contributies junioren 825 275 375 

Contributies jeugdleden 1.045 1.571 1.200 

Subtotaal: 4.270 3.796 3.475 

    

Subsidies Capelle aan den IJssel 500 920 900 

Rente 47 37 80 

Totaal: 4.817 4.753 4.455 

 

Uitgaven Begroting Werkelijk 
Voorstel 

begroting 

 2006 /2007 2006/2007 2007/2008 

Huur "De Gaarde" en de "Wel" 1.320 1.260 1.300 

Contributie RSB 1.550 1.478 1.300 

Kosten jeugd 300 426 400 

RSB competitie 200 33 50 

Interne competitie 150 369 350 

OCJK-toernooi 75 455 450 

Kerstsnelschaak -50 -134 -50 

Clubblad 100 84 100 

Attenties vrijwilligers 400 338 400 

Algemene verenigings kosten 300 120 200 

Website 85 89 100 

Afschrijving schaakmateriaal 160 154 150 

Bijzondere kosten (PR) 0 475 0 

Totaal: 4.590 5.144 4.850 

 

Resultaat boekjaar 227 -391 -395 
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Jaarverslag van de wedstrijdleider 
 
Jorg Benningshof 
 
 
Jaarverslag interne competitie 
 
Dit is voor mij een speciaal jaarverslag. Het is namelijk één van mijn laatste wapenfeiten als 
wedstrijdleider. Ik heb altijd met veel plezier de competitie ingedeeld en geleid. Hoewel het af en toe 
lijden was als schakers zich voor de speelavond niet hadden afgemeld en vervolgens niet kwamen 
opdagen.  
 
Tijdens de periode dat ik wedstrijdleider was, ik nam het stokje over van Joost van Rosmalen, heb ik 
heel wat spelers zien komen en gaan. Helaas zijn er meer vertrokken, waardoor de twee groepen van 
de interene competitie zijn samengevoegd. Doordat ook sterke spelers de club verlieten is de 
competitie erg interessant geworden. In plaats van een paar titelkandidaten maakten dit seizoen een 
tiental mensen kans op titel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het tot de laatste ronde erg 
spannend bleef. Jaap Rusch schaakte het constantst en werd dit jaar clubkampioen. Zelf ging ik er dit 
jaar met de hoofdprijs van het bekertoernooi vandoor. Cander Flanders werd in januari 
snelschaakkampioen en Menno Lieven won de rapidcompetitie.  
 
Heeft de rapidcompetitie nog wel bestaansrecht? Bij de opzet van de rapidcompetitie was het de 
bedoeling dat de jeugdspelers en de senioren samen in één competitie zouden gaan spelen, want het 
speeltempo ligt de jeugd goed. Nu blijkt dat het animo bij zowel jeugd als senioren afneemt is de 
vraag of de rapidcompetitie niet moet worden afgeschaft. Op de laatste speelavond, waarop drie 
partijen werden geschaakt waren slechts negen leden aanwezig. Mijn voorstel is om de 
rapidcompetitie te laten vervallen en hiervoor in de plaats de reguliere competitie te spelen. 
 
De interne competitie kan wat vers bloed verwachten. Een aantal jeugdspelers zal dit jaar 
doorstromen naar de senioren. Qua speelsterkte zit het wel goed. Ik verwacht dat een aantal spelers 
in de middenmoot zullen eindigen en wellicht een ratingprijs winnen. Overigens zal de indeling voor de 
groepen van de ratingprijs pas aan het begin van de competitie bekend worden. Er zullen drie even 
grote groepen gevormd worden en het kan dus zijn dat de grens van 1650 en/of 1450 iets verschuift. 
 
Wat ga ik komend seizoen doen vragen jullie je wellicht af. De groei bij de jeugd is behoorlijk en de 
jonge leden kunnen best wat training gebruiken. Ik ga daarom komend seizoen training aan de jeugd 
geven. Ook wil ik in het eerste team blijven spelen en een gooi doen naar het clubkampioenschap. 
Rob van de Bosse zal, mits de ALV hier mee instemt, de nieuwe intern wedstrijdleider zijn. Binnenkort 
zal ik Rob alle ins en outs uitleggen. Ik wens hem alvast succes. 
 
Tot slot wil ik bestuur en leden bedanken voor de leuke sportieve tijd. Ik wens iedereen een spannend 
seizoen. Veel plezier met het lezen van alle rangen en standen. 

Wintercompetitie 

Dat de competitie spannend zou worden stond aan het begin al vast. Het verschil tussen nummer één, 
Jaap Rusch, en nummer twee, Rob van de Bosse, was dan ook minimaal. Het gaatje naar Arjan 
Terlouw was slechts drie punten. Hans, Jorg en Harry kwamen slechts 1 punt te kort om in de prijzen 
te vallen. 
 
Dit keer waren er twee rating prijzen te verdienen. Mark van Liempt was de hoogst geëindigde speer 
met een rating van <1650. Hugo Aben steeg boven zichzelf uit deze competitie. Hij eindigde als 
achtste en won de rating prijs <1450. 
 
Opvallend was dat de voor mij voornaamste titel kandidaten, Cander Flanders (1877) en Menno 
Lieven (1871), te laag in het klassement eindigden. Ze speelden te weinig partijen om een serieuze 
bedreiging te vormen voor de top drie. Hopelijk spelen ze komend seizoen wat vaker. 
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Eindstand wintercompetitie groep 1 (na 17 ronden) 

 

  Pnt Gsp Gw Rm Vl % TPR Rating 

1 Jaap Rusch 60 9 6 2 1 78 1934 1857 

2 Rob van de Bosse 59 12 6 4 2 67 1787 1742 

3 Arjan Terlouw 56 12 6 3 3 63 1737 1769 

4 Hans Blokland 55 10 5 4 1 70 1861 1770 

5 Jorg Benningshof 55 10 5 3 2 65 1796 1808 

6 Harry Stroosma 55 11 6 1 4 59 1804 1799 

7 Mark van Liempt 54 11 6 1 4 59 1671 1601 

8 Hugo Aben 53 12 6 3 3 63 1583 1485 

9 Cander Flanders 52 8 5 3 0 81 1908 1877 

10 Thomas Herrewijn 51 9 5 0 4 56 1578 1548 

11 Jan van Dijk 50 14 4 5 5 46 1485 1448 

12 Marco Hoogerbrugge 48 8 4 1 3 56 1496 1558 

13 Peter Latour 48 11 3 3 5 41 1459 1448 

14 Bas Koote 48 10 2 4 4 40 1362 1390 

15 Ron Kempers 44 12 4 0 8 33 1390 1478 

16 Menno Lieven 43 4 1 2 1 50 1797 1871 
17 Evert Hoogervorst 42 12 2 4 6 33 1390 1432 

18 Ben Jacobs 40 2 1 1 0 75 1589 1577 

19 George Herben 39 13 3 2 8 31 1356 1284 

20 Richard van de Velde 38 8 1 1 6 19 1184 1361 

21 Hans Faassen 35 13 1 3 9 19 1163 1287 

22 Serhei Smirnov 30 4 0 1 3 13 1193 1312 

23 Manuel Ariza 26 3 1 0 2 33 1355 1564 

24 Jeroen Heijster 11 1 1 0 0 100 1730 1028 

25 Wouter Dijkstra 11 1 1 0 0 100 1681 1026 

26 Cornelis Bouter 9 1 0 1 0 50 1338 1013 

27 Gerard Heijster 7 1 0 0 1 0 898 1573 
 
 
     

  

   

Lentecompetitie 

Even leek het er op dat Cander Flanders een gooi ging doen naar het kampioenschap. Na 7 
speelronden ging hij soeverein aan kop met 5 uit 5. Helaas voor CSV kreeg Cander een 
vrijdagavondbaantje aangeboden en dit betekende dan ook het einde van zijn CSV-schaakcarrière.  
 
Canders belagers waren er niet rouwig om en Jaap Rusch speelde een sterke reeks partijen. De 
concurrentie kreeg een klein kansje omdat Jaap aan het einde van de competitie een paar weekjes 
vakantie nam. De voorsprong was groot genoeg en Jaap eindigde als eerste. Omdat hij ook de 
winterkampioen werd mocht Jaap zich meteen clubkampioen noemen! 
 
De strijd om plaats twee en drie was heftig. In de laatste ronde viel de beslissing. Arjan Terlouw 
eindigde als tweede en Rob van de Bosse werd derde. Marco Hoogerbrugge presteerde bijzonder 
goed. Lang was het de grootste concurrent van Jaap, maar aan het einde van de competitie moest hij 
het onderspit delven en zakte Marco net uit de top drie. Door zijn goede prestaties won hij de 
ratingprijs <1650. 
 
De strijd om de andere ratingprijs (<1450) was ook erg spannend. Op de laatste speelavond stond de 
finale op het programma. Serhei Smirnov en Jan van Dijk zouden in een onderling duel beslissen wie 
de bokaal naar huis mocht nemen. Tot ieders teleurstelling kwam Serhei niet opdagen en was de strijd 
beslist, alhoewel Jan nog wel tenminste remise moest spelen tegen George Herben. 
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Eindstand lentecompetitie groep 1 (na 18 ronden) 

 

  Pnt Gsp Gw Rm Vl % TPR Rating 

1 Jaap Rusch 68 12 9 1 2 79 1913 1856 

2 Arjan Terlouw 63 13 7 2 4 62 1694 1754 

3 Rob van de Bosse 61 13 6 4 3 62 1753 1745 

4 Marco Hoogerbrugge 57 11 6 1 4 59 1721 1620 

5 Jorg Benningshof 57 11 5 1 5 50 1637 1757 

6 Hans Blokland 56 8 5 1 2 69 1738 1729 

7 Harry Stroosma 53 11 4 3 4 50 1616 1731 

8 Mark van Liempt 53 9 5 1 3 61 1685 1604 

9 Cander Flanders 51 5 5 0 0 100 2098 1909 

10 Thomas Herrewijn 51 12 5 2 5 50 1564 1544 

11 Jan van Dijk 51 13 4 3 6 42 1496 1452 

12 Serhei Smirnov 50 11 5 1 5 50 1446 1372 

13 Bas Koote 50 14 5 3 6 46 1523 1459 

14 Evert Hoogervorst 48 9 5 2 2 67 1532 1490 

15 Menno Lieven 46 1 1 0 0 100 1900 1887 

16 Hugo Aben 44 10 2 3 5 35 1344 1400 

17 George Herben 43 12 3 2 7 33 1325 1267 
18 Peter Latour 42 11 4 0 7 36 1443 1429 

19 Ron Kempers 42 12 3 1 8 29 1329 1452 

20 Richard van de Velde 37 11 2 1 8 23 1251 1356 

21 Jeroen Heijster 39 1 1 0 0 100 1717 1413 

22 Hans Faassen 33 7 1 0 6 14 1205 1326 

23 Gerard Heijster 32 1 0 0 1 0 1100 1387 

 

Bekertoernooi 

Gedesillusioneerd door het verlies van de finale van vorig jaar wilde ik dit jaar wat rechtzetten in het 
bekertoernooi. Het kon niet mooier. Na een interessant toernooi speelden precies dezelfde schakers, 
Harry Stroosma en Jorg Benningshof, de finale. Omdat mijn resultaten in de interne competitie 
tegenvielen, had ik me gefocust op het bekertoernooi en in het bijzonder de finale. Dit keer trok ik aan 
het langste eind en mag de wisselbeker een jaartje op mijn schoorsteenmantel staan. 

 

1e ronde: 
 

Harry Stroosma (1) - Vrij    

Hugo Aben - Peter Latour 0 - 1 

Paul van der Lee (8) - Vrij    

George Herben - Manuel Ariza regl. 

Menno Lieven (4) - Vrij    

Ron Kempers - Serhei Smirnov 1 - 0 

Jaap Rusch (5) - Vrij    

Evert Hoogervorst - Vrij    



Jaarverslag Capelse Schaakvereniging 2004/2005 
 

 

20 

Mark van Liempt - Thomas Herrewijn 1 - 0 

Hans Blokland (6) - Vrij    

Cander Flanders - Bas Koote regl. 

Jorg Benningshof (3) - Vrij    

Jan van Dijk - Richard van de Velde 1 - 0 

Arjan Terlouw (7) - Vrij    

Hans Faassen - Marco Hoogerbrugge 0 - 1 

Rob van de Bosse (2) - Vrij    

 
 

2e ronde: 
 

Peter Latour - Harry Stroosma (1) 0 - 1 

George Herben - Paul van der Lee (8) 0 - 1 

Menno Lieven (4) - Ron Kempers  1 - 0 

Evert Hoogervorst - Jaap Rusch (5) 0 - 1 

Hans Blokland (6) - Mark van Liempt regl. 

Bas Koote - Jorg Benningshof (3) 0 - 1 

Jan van Dijk - Arjan Terlouw (7) 0 - 1 

Rob van de Bosse (2) - Marco Hoogerbrugge 1 - 0 

 
 

Kwart finales: 
 

Paul van der Lee (8) - Harry Stroosma (1) regl. 

Menno Lieven (4) - Jaap Rusch (5) 1 - 0 

Hans Blokland (6) - Jorg Benningshof (3) 0 - 1 

Rob van de Bosse (2) - Arjan Terlouw (7) ½ - 1½ 

 
 

Halve finales: 
 

Harry Stroosma (1) - Menno Lieven (4) 1 - 0 

Arjan Terlouw (7) - Jorg Benningshof (3) 0 - 1 

 
 

Finale: 
 

Harry Stroosma (1) - Jorg Benningshof (3) 0  - 1 
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Rapidcompetitie 

De rapidcompetitie ging dit jaar tussen twee spelers: Menno Lieven en Arjan Terlouw. Tot de 
voorlaatste ronde maakten beiden kans op de eindoverwinning, maar in een onderling duel besliste 
Menno de strijd in zijn voordeel. Jaap eindigde als derde, maar hij speelde slechts de helft van het 
aantal partijen. 
 

Eindstand Rapidcompetitie 

 
 
Name Score W D L B S Rtg TPR IRtg 

1 Menno Lieven 330,0 10 0 2 0 -1 1901 1881 1893 

2 Arjan Terlouw 307,5 9 1 2 0 1 1815 1859 1757 

3 Jaap Rusch 229,0 4 1 1 0 -1 1851 1942 1819 

4 Harry Stroosma 228,7 6 1 2 -1 -1 1787 1772 1774 

5 Rob van de Bosse 190,5 5 3 4 0 -1 1719 1660 1747 

6 Thomas Herrewijn 180,0 4 0 2 0 -1 1549 1609 1524 

7 Hans Blokland 171,0 4 0 2 0 1 1741 1623 1761 

8 Marco Hoogerbrugge 159,0 3 1 4 0 1 1567 1617 1552 

9 Jorg Benningshof 156,2 3 2 4 1 1 1773 1545 1857 

10 Bas Koote 147,5 3 2 6 -1 -2 1444 1526 1415 

11 Evert Hoogervorst 141,5 3 1 2 -2 -2 1502 1654 1458 

12 Paul van der Lee 131,2 1 0 2 1 2 1794 1540 1825 

13 Mark van Liempt 118,5 1 1 0 0 -1 1586 1619 1584 

14 Jan van Dijk 117,0 2 0 6 2 2 1411 1362 1441 

15 Hans Faassen 115,0 2 0 2 0 -1 1363 1488 1345 

16 Hugo Aben 104,2 1 0 4 -1 -1 1443 1577 1428 

17 Richard van de Velde 98,3 2 0 4 0 -1 1344 1198 1387 

18 George Herben 88,3 2 0 6 2 2 1231 1241 1252 

19 Martijn den Hoedt 76,7 2 0 1 -1 -1 1053 1642 1000 

20 Gerard Heijster 74,3 1 0 2 -1 -2 1022 1318 1000 

21 Jeroen Heijster 71,3 1 0 2 1 1 1012 1207 1000 

22 Derk Brus 69,2 1 1 1 -1 -1 1036 1398 1000 

23 Cornelis 60,7 0 0 2 0 1 979 376 1000 

24 Ron Kempers 49,3 1 0 4 -1 1 1496 1245 1540 

25 Antonie Grauss 39,7 0 0 1 1 1 997 637 1000 

26 Serhei Smirnov 25,0 0 0 3 1 1 1263 425 1322 

 

Kerstsnelschaak 

Dit jaar werd het traditionele snelschaaktoernooi gespeeld op 5 januari. 19 (Ex)spelers van CSV 
schaakten om de titel snelschaakkampioen van CSV. Uiteraard werd na de prijsuitreiking het restant 
van de prijzen geveild, allicht kan onze penningmeester wat meer vertellen over dat resultaat. Ik 
beperk me tot de sportieve prestaties. 
 
Cander Flanders versloeg al zijn tegenstanders en werd de onbetwiste winnaar. Als tweede eindigde 
Menno Lieven. Marco Hoogerbrugge werd derde. Zoals gebruikelijk heeft iedereen een prijs 
gewonnen.  
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Eindstand Kerstsnelschaak 

Nr Naam Punten Gw Rm Vl Bye 
1 Cander Flanders 8 8 0 0 1 
2 Menno Lieven 6½ 6 1 2 0 
3 Marco Hoogerbrugge 6 6 0 3 0 
  Harry Stroosma 6 6 0 3 0 
5 Jaap Rusch 5½ 5 1 3 0 
 Rob van de Bosse 5½ 5 1 3 0 
 Richard van Herk 5½ 5 1 3 0 
8 Arjan Terlouw 5 5 0 4 0 
 Jorg Benningshof 5 5 0 4 0 
10 Thomas Herrewijn 5 4 0 4 1 
11 Johan Bos 4 4 0 5 0 
12 Hugo Aben 4 3 0 5 1 
 Mark van Liempt 4 3 0 5 1 
14 Evert Hoogervorst 3½ 2 1 5 1 
 Peter Latour 3½ 2 1 5 1 
16 Hans Blokland 3 3 0 6 0 
17 Bas Koote 3 2 0 6 1 
 Jan van Dijk 3 2 0 6 1 
 Richard van de Velde 3 2 0 6 1 

 

Clubratings 

Hieronder vind je de nieuwe clubratings. In deze rating zijn naast de scores van de interne competitie 
ook de resultaten van het bekertoernooi, de RSB beker en de RSB competitie verwerkt. De 
grootstijger van vorig jaar, Harry Stroosma, heeft dit jaar flink wat punten verloren, samen met Ron 
Kempers en Richard van de Velde behoort hij tot de groep van grootste dalers. Cander Flanders, 
Mark van Liempt en Bas Koote hebben allen een flinke ratingsprong gemaakt. Ga zo door!  
 
 Clubrating verschil   clubrating verschil 

Menno Lieven 1914 27  Manuel Ariza 1564 -25 

Cander Flanders 1909 44  Thomas Herrewijn 1536 2 

Paul van der Lee 1861 4  Evert Hoogervorst 1488 22 

Jaap Rusch 1836 13  Ron Kempers 1458 -78 

Jorg Benningshof 1815 -7  Jan van Dijk 1456 32 

Arjan Terlouw 1749 -30  Peter Latour 1455 26 
Harry Stroosma 1727 -68  Bas Koote 1452 45 

Hans Blokland 1725 -1  Hugo Aben 1391 -25 

Rob van de Bosse 1716 -4  Serhei Smirnov 1365 36 

Ton Dekker  1621   Richard van de Velde 1349 -76 

Marco Hoogerbrugge 1618 38  Hans Faassen 1323 -45 

Mark van Liempt 1612 44  George Herben 1267 33 

Ben Jacobs 1577      
 

 
 

Jaarverslag externe competitie 
 
Ik weet niet waar ik moet beginnen. Dit was een erg slecht jaar voor de CSV teams. Twee  
teams zijn gedegradeerd en het derde team is uit competitie gehaald. Ik heb als extern wedstrijdleider 
wat overuurtjes moeten draaien… 
 
Laat ik met het eerst team beginnen. Onze doelstelling was handhaving in de eerste klasse. Twee 
mijns inziens onnodige verlieswedstrijden tegen WSV 2 en Messemaker 1847 3 betekenden einde 
verhaal. De winstpartijen tegen Zwijndrecht 1 en HZP Schiedam 1 konden het tij niet keren. 
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Degradatie was niet meer te voorkomen en komend seizoen speelt het team in de tweede klasse. De 
samenstelling van het team zal niet erg wijzigen, alleen Paul van der Lee verlaat de club. Ik verwacht 
dat dit team komen seizoen titelkandidaat aspiraties heeft. 
 
Het tweede team bestond dit jaar uit een groot aantal jeugdspelers. Jammer genoeg zijn de 
jeugdspelers te weinig aan spelen toegekomen. De leeggevallen plekken werden opgevuld door de 
ouwe rotten onder ons. Helaas was degradatie niet te voorkomen. Het enige matchpunt werd van 
Nieuwerkerk 3 afgesnoept. Dit seizoen speelt het team in de vierde klasse. Ik verwacht dat het team 
aardig mee kan komen. 
 
Ik heb over het derde team is het afgelopen seizoen genoeg geschreven. Doordat het tweemaal niet 
lukte het minimum aantal spelers voor CSV 3 voor de laatste wedstrijd bij elkaar te krijgen heeft onze 
club een boete gekregen en is het team uit de competitie gehaald. Het enige wat ik hier nog over kwijt 
wil is het volgende: wanneer je aangeeft dat je aan de externe competitie wilt deelnemen, wordt van je 
verwacht dat je alle wedstrijden speelt (ook al speel je op door de weekse dagen). Natuurlijk snapt het 
bestuur dat je soms verhinderd bent. Hiervoor zijn vaak oplossingen, zoals het vooruitspelen van een 
wedstrijd, te vinden. Laat in ieder geval je teamleider zo snel mogelijk weten dat je verhinderd bent, 
om samen tot een oplossing te komen.  
 
Persoonlijk vind ik het spelen van de externe competitie erg belangrijk. Wat is er mooier dan je club te 
vertegenwoordigen in een schaakstrijd tegen een andere vereniging. Toch lijkt het erop dat steeds 
minder leden aan de externe competitie willen deelnemen. Hierdoor is het bestuur genoodzaakt om 
het aantal teams van drie naar twee terug te brengen. Dit is niet typisch iets wat alleen bij CSV speelt. 
Landelijk zie je dezelfde trend. Op dit moment wordt bij de RSB de discussie gevoerd of het aantal 
spelers per team niet moet worden terug gebracht van 8 naar 6. Ook denkt men aan het oprichten van 
een extra recreatieklasse. Ik zal jullie niet lastigvallen met de details, maar geïnteresseerden onder 
jullie kun alle informatie op de RSB site vinden. Mocht het een en ander wijzingen in de RSB 
competitie dan zou de hieronder gepresenteerde teamindeling kunnen wijzigen. Ik houd jullie op de 
hoogte. 
 
Zoals jullie hebben kunnen lezen stop ik als wedstrijdleider. Op dit moment is er nog geen opvolger 
gevonden voor de extern wedstrijdleider. Wellicht is het iets voor jou, denk er eens over na.  

 

 

Overzicht per team 

CSV 1  

Verslag van teamleider Harry Stroosma 

 

Het ruimteschip CSV is in het jaar 2003/2004 begonnen aan glijvlucht naar de aarde en is nu in het 
seizoen 2006/2007 weer veilig geland in de tweede klasse van de RSB. 
Ja heren, zo ongeveer dacht ik de situatie van het vlaggenschip weer te moeten geven. Misschien met 
een andere captain moet het in het komend seizoen toch lukken weer voorzichtig omhoog te kijken. Ik 
heb er alle vertrouwen in. 
Het afgelopen seizoen waren er 2 spelers die er uit sprongen, Jorg, de kersverse bekerkampioen met 
4.5 uit 7 en o wat schaam ik me, Harry met, misschien wel een (negatief) clubrecord van 0 uit 7. 
Ondanks de degradatie, het scheelde maar 1.5 bordpunt, waren er knappe overwinningen in en tegen 
Zwijndrecht en een uitoverwinnig in Schiedam. 
De prestaties van sommigen waren zeker niet slecht, Menno, Paul en Hans met resp. 2 uit 3, 2½ uit 4 
en 2½ uit 5. Jaap aan een van de hoogste borden 2½ uit 6 en Arjan 2½ uit 7, Rob 2 uit 7. Van de 
invallers viel Peter Latour met 1 uit 1 en een TPR van 1913 op, de hoogste TPR was voor Menno, 
2029 
Helaas hebben we toch te vaak met invallers moeten spelen ondanks dat een aantal spelers hun partij 
vooruit speelden. 
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Eindstand en persoonlijke resultaten team 1 RSB-competitie klasse 1B 

   Klasse 1B            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Rokado 1             7  12 36½ xx 4½ 5½ 3  5  6½ 5½ 6½ Kampioen 

2. Charlois Europoort 2 7  10 37½ 3½ xx 3  5½ 5½ 6½ 7½ 6  Promotie 

3. Erasmus 2            7  10 30  2½ 5  xx 2  4½ 5½ 5½ 5 

4. HZP Schiedam 1       7  8  31  5  2½ 6  xx 3½ 4½ 3½ 6 

5. Zwijndrecht 1        7  6  27½ 3  2½ 3½ 4½ xx 5  3½ 5½ 

6. WSV 2                7  4  21½ 1½ 1½ 2½ 3½ 3  xx 4½ 5 

7. CSV 1                7  4  20½ 2½ ½  2½ 4½ 4½ 3½ xx 2½ Degradeert 

8. Messemaker 1847 3    7  2  19½ 1½ 2  3  2  2½ 3  5½ xx Degradeert 

 
Individuele prestaties  

CSV 1                T 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp %   Brd Kl Ra   TPR 

R.Kempers              - - - - - - 0 1  0  0   1.0 1W 1320 1465 

T.Herrewijn            0 - 0 - 0 - - 3  0  0   1.7 3Z 1503 1468 

P.E.A.van der Lee    1 ½ 1 1 0 - - - 4  2½ 63  1.8 4W 1771 1968 

M.Lieven             1 - - - 0 1 - 1 3  2  67  2.3 1W 1779 2029 

J.Benningshof        1 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 7  4½ 64  3.9 1Z 1780 1921 

J.M.Rusch            1 0 1 1 0 0 ½ - 6  2½ 42  4.0 2W 1816 1774 

A.Terlouw            1 0 1 ½ 0 0 0 1 7  2½ 36  4.4 3W 1768 1717 

P.A.M.Latour         2 - - - - - 0 1 2  1  50  4.5 2Z 1469 1913 

H.Stroosma           1 0 0 0 0 0 0 0 7  0  0   4.7 5Z 1710 1389 

M.van Liempt           0 0 - - - 1 - 3  1  33  5.3 1Z 1590 1649 

J.Blokland           1 - 0 ½ 1 1 0 - 5  2½ 50  6.4 1W 1680 1757 

R.van de Bosse       1 0 0 1 ½ 0 0 ½ 7  2  29  7.4 1W 1646 1603 

B.F.Koote            2 - - - - - - 0 1  0  0   8.0 1Z 1342 1395 

 

Eindstand en persoonlijke resultaten team 2 RSB Klasse 3C 

   Klasse 3C            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. De Zwarte Pion 2     7  14 37½ xx 4½ 5½ 5½ 5  5½ 5  6½  Kampioen 

2. Zwijndrecht 2        7  12 40  3½ xx 5  6  7  7  5  6½  Promotie 

3. Papendrecht/Alb. 3   7  8  28½ 2½ 2  xx 3  6  4½ 4½ 6    

4. Spijkenisse 5        7  8  28  2½ 3  5  xx 3½ 5  4½ 4½ 

5. Moerkapelle 3        7  6  22  3  1  2  4½ xx 2  5  4½ 

6. Nieuwerkerk ad IJ. 3 7  5  26  2½ 1  3½ 3  6  xx 6  4 

7. Sliedrecht 4         7  2  22½ 3  3  3½ 3½ 3  2  xx 4½  Degradeert 

8. CSV 2                7  1  19½ 1½ 1½ 2  3½ 3½ 4  3½ xx  Degradeert 

 

Individuele prestaties  

CSV 2                T 1  2 3  4  5  6 7 Ap Bp %   Brd Kl Ra   TPR 

R.Kempers              -  - -  0  -  - - 1  0  0   1.0 1W 1320 1270 

M.Hoogerbrugge         -  - 1  -  -  1 - 2  2  100 2.0    1942 1885 

B.F.Koote            2 0  0 ½  ½  0  0 ½ 7  1½ 21  2.7 3Z 1342 1426 

B.L.C.Jacobs           -  - -  -  -  0 - 1  0  0   3.0 1W 1573 1402 

P.A.M.Latour         2 0  0 -  1  0  0 ½ 6  1½ 25  3.7 6Z 1469 1410 

S.Smirnov            2 -  0 0  -  -  - ½ 3  ½  17  4.0 1W 1293 1196 

R.van de Velde       2 0  ½ 1  0  0  ½ ½ 7  2½ 36  4.1 5W      1401 

J.Heijster           2 0  1 -  -  1  - 1 4  3  75  4.3 2W 1453 1597 

W.Dijkstra           2 1ø - -  -  0  0 - 2  0  0   4.7    1299 1263 

D.Brus               2 1  1 0  1  0  0 0 7  3  43  4.7 3Z 1415 1458 

T.Herrewijn            -  - -  1  -  - - 1  1  100 5.0 1W 1503 1694 

C.A.Bouter           2 -  0 0  -  0  0 - 4  0  0   5.5         1142 

G.T.Heijster         2 0  - -  -  ½  - 0 3  ½  17  6.3 3W 1140 1121 

M.den Hoedt          2 -  1 0  -  -  - 1 3  2  67  7.0 1Z      1467 

E.Heijster             0  - -  -  -  - - 1  0  0   8.0 1Z 1383 1192 

J.van Dijk             -  - 1  -  -  - - 1  1  100 8.0 1W 1439 1670 

H.Faassen              -  - -  0  -  - - 1  0  0   8.0 1Z 1513 1322 
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Eindstand en persoonlijke resultaten team 3 RSB Klasse 3D 

   Klasse 3D            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Barendrecht 1        6  10 29  xx 4  4½ 4  5  5½ 6  .  Kampioen 

2. Unilever 1           6  8  30  4  xx 3½ 4  5½ 5½ 7½ .  Promotie 

3. Shah Mata 3          6  8  29½ 3½ 4½ xx 4½ 3  6½ 7½ .   

4. Ontspanning 1        6  6  28  4  4  3½ xx 3½ 6  7  . 

5. Onesimus 3           6  6  23  3  2½ 5  4½ xx 2½ 5½ . 

6. Hoeksche Waard 2     6  4  19  2½ 2½ 1½ 2  5½ xx 5  . 

7. Dordrecht 5          6  0  9½  2  ½  ½  1  2½ 3  xx .  Degradeert 

8. CSV 3                0  0  0   .  .  .  .  .  .  .  xx Degradeert (*) 

 
(*) CSV 3 is uit deze competitie genomen. Vanwege artikel 29, lid 5 zijn de 

gespeelde wedstrijden geannuleerd. De behaalde resultaten worden wel voor 

KNSB-ratingverwerking meegenomen. 

 

Individuele prestaties  

CSV 3                T 1  2 3  4 5 6  7  Ap Bp %   Brd Kl Ra   TPR 

R.Kempers              0  1 0  ½ 0 -  -  5  1½ 30  2.8 3W 1320 1454 

M.van Liempt           1  0 1  0 0 1  -  6  3  50  3.5 6Z 1590 1633 

T.Herrewijn            1  0 0  0 ½ 0  -  6  1½ 25  4.5 2W 1503 1438 

M.M.Ariza              1  0 0  - 1 -  -  4  2  50  4.5 2W      1512 

B.L.C.Jacobs           0  0 ½  0 0 1  -  6  1½ 25  5.2 2W 1573 1323 

H.Aben                 -  1 -  1 0 0  -  4  2  50  5.3    1352 1582 

E.J.Hoogervorst        0  1 0  ½ 0 -  -  5  1½ 30  5.4 1W 1561 1363 

M.Hoogerbrugge         1  - -  1 - -  0  3  2  67  5.7 3Z 1942 1673 

J.van Dijk             0  0 1  0 ½ ½  -  6  2  33  6.7 1Z 1439 1445 

G.A.Herben             -  - -  - - 0  -  1  0  0   8.0 1W      1161 

 
 

Voorstel indeling teams seizoen 2007-2008 

 

Naar aanleiding van mijn inventarisatie is onderstaande teamindeling opgesteld.  
 
Team 1, RSB 2e klasse Teamleider: Harry Stroosma 
  KNSB rating (1 augustus 2007) 
1. Jorg Benningshof 1848 
2. Jaap Rusch 1801 
3. Arjan Terlouw 1754 
4. Hans Blokland 1696 
5. Harry Stroosma 1675 
6. Rob van de Bosse 1628 
7. Mark van Liempt 1605 
8. Thomas Herrewijn 1503 
 reserves  
 Menno Lieven 1844 
 Marco Hoogerbrugge 1916 
 
Team 2, RSB 4e klasse Teamleider: Bas Koote 
  KNSB rating (1 augustus 2007) 
1. Evert Hoogervorst 1523 
2. Jan van Dijk 1456 
3. Richard van de Velde 1431 
4. Ron Kempers 1378 
5. Bas Koote 1353 
6. Serhei Smirnov 1282 
 6-tal jeugdspelers  
 reserve  
 George Herben  
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RSB beker 

Dit jaar speelde CSV geen rol van betekenis in de RSB beker. In de eerst ronde werd het bekerteam 
uitgeschakeld door De Pionier. Hopelijk hebben we volgend jaar meer succes. 
 

   vr 17 nov CSV                  1753 - De Pionier           1827 1  - 3 

1.           J.M.Rusch            1816 - F.M.Strater          1844 0  - 1 

2.           P.E.A.van der Lee    1771 - J.J.van Calmthout    1842 0  - 1 

3.           M.Lieven             1779 - B.J.Blakmoor         1740 1  - 0 

4.           R.van de Bosse       1646 - K.Kotchiev           1882 0  - 1 

 

 
 

Voorlopige CSV agenda 2007-2008 
 
 
 

   wedstrijdleider 
Vr 07-sep ALV 

 
 

Vr 14-sep Ronde 1 wintercompetitie 
 

 

Vr 21-sep Ronde 2 wintercompetitie 
 

 

Di 25-sep Papendrecht/Albl.1 - CSV 1 
 

 

Vr 28-sep Ronde 3 wintercompetitie 
 

 

Vr 05-okt 
 

Ronde 4 wintercompetitie 
 

 

Vr 12-okt Ronde 5 wintercompetitie 
 

 

Vr 19-okt CSV 1 – Maasluis1 
Ronde 6 wintercompetitie 
 

Bas 

Vr 26-okt Eerste ronde bekertoernooi 
Ronde 7 wintercompetitie 
 

 

Vr 02-nov Ronde 8 wintercompetitie 
 

 

Vr 09-nov Ronde 9 wintercompetitie 
 

 

Do 15-nov Het Houten Paard 1 – CSV 1 
 

 

Vr 16-nov Ronde 10 wintercompetitie 
 

 

Vr 23-nov Ronde 11 wintercompetitie 
 

 

Vr 30-nov Ronde 12 wintercompetitie 
 

 

Vr 07-dec Ronde 13 wintercompetitie 
 

 

Vr 14-dec CSV 1 – Hoeksche Waard 1 
Ronde 14 wintercompetitie 
 

Bas 

Vr 21-dec Kerstsnelschaak 
 

 

Vr 28-dec Kerstvakantie 
 

 

Vr 04-jan Ronde 15 wintercompetitie 
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Vr 11-jan Tweede ronde Bekertoernooi 
Ronde 16 wintercompetitie 
 

 

Vr 18-jan Ronde 17 wintercompetitie 
 

 

Vr 25-jan Ronde 18 wintercompetitie 
 

 

Di 29-jan Dordrecht 3 – CSV 1 
 

 

Vr 01-feb Ronde 19 wintercompetitie 
 

 

Vr 08-feb Ronde 1 lentecompetitie 
 

 

Vr 15-feb Ronde 2 lentecompetitie 
 

 

Vr 22-feb CSV 1 – Zwijndrecht 2 
Ronde 3 lentecompetitie 
 

Bas 

Vr 29-feb Ronde 4 lentecompetitie 
 

 

Vr 
 

07-mrt Kwartfinales Bekertoernooi  
Ronde 5 lentecompetitie 
 

 

Vr 14-mrt Ronde 6 lentecompetitie 
 

 

Vr 21-mrt Goede vrijdag 
 

 

Vr 28-mrt Ronde 7 lentecompetitie 
 
 

 

Vr 04-apr Spijkenisse 3 – CSV 1 
Ronde 8 lentecompetitie 
 

 

Vr 11-apr Ronde 9 lentecompetitie 
 

 

Vr 18-apr 
 

Halve finales Bekertoernooi 
Ronde 10 lentecompetitie 
 

 

Vr 25-apr 
 

Ronde 11 lentecompetitie 
 

 

Vr 02-mei Ronde 12 lentecompetitie 
 

 

Vr 09-mei Ronde 13 lentecompetitie 
 

 

Vr 16-mei 
 

Ronde 14 lentecompetitie 
 

 

Vr 23-mei Finale Bekertoernooi  
Ronde 15 lentecompetitie 
 

 

Vr 30-mei Ronde 16 lentecompetitie 
 

 

Vr 06-jun Ronde 17 lentecompetitie 
 

 

Vr 13-jun Ronde 18 lentecompetitie 
 

 

Vr 20-jun Ronde 19 lentecompetitie 
 

 

Vr 27-jun Laatste speelavond 
 

 

 
 
 
Speeldata CSV 2 zijn nog niet bekend. 
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Jaarverslag Jeugdleider 
 

Menno Lieven 

 

 
Als je een verslag over het afgelopen seizoen moet (mag) schrijven zoals ik, voor de vierde keer op rij 
– komend seizoen wordt namelijk mijn vijfde jaar (jubileum) als jeugdleider bij de Capelse Schaak 
Vereniging – vind ik dat je allereerst je gevoel moet laten spreken ten aanzien van het afgelopen 
seizoen en dan pas je verstand (op de hierna volgende pagina’s). 
 
Als ik terugdenk aan het afgelopen seizoen dan schiet me snel de één na de andere leuke herinnering 
te binnen: de Groene Hart Jeugdcup, de (nieuwe) leden, het contact met de ouders, de massakamp 
tegen De Klim-op, etc. Ik denk ook terug aan de keren dat ik met een goed gevoel naar de schaakclub 
ging en met een nog beter gevoel weer terug naar huis fietste. De tijd ging erg snel; blijkbaar was dus 
niet alleen voor de kinderen erg leuk. En erg leuk is (wordt) het op het moment dat het ‘loopt’, oftewel 
de organisatie klopt en hoeft niet (te) veel te improviseren. Omdat je daarom als lid van de vrijwillige 
organisatie geen drie slagen in het rond hebt hoeven te werken (om er toch nog maar ‘wat’ van te 
maken) ga je met nog meer energie terug naar huis. En dus met een nog algeheel beter gevoel. En 
dus heb ik sinds de slotavond alweer enorm zin in het nieuwe jeugdseizoen. 
 
Maar waar het om gaat zijn natuurlijk de jeugdleden en de club. De jeugdleden moeten het naar de zin 
hebben bij CSV en bij voorkeur doorstromen naar de seniorenafdeling, wat weer goed is voor de 
vereniging wat indirect ook weer goed is voor het schaken als (denk)sport. Helaas is er al een 
jarenlange trend waarbij ieder jaar (of zeg eigenlijk maar elke dag) het ledenaantal bij de KNSB (het 
landelijk schaakorgaan) sterk afneemt. Ik zal me verder niet te lang stilstaan bij dit punt, maar ik hoop 
in ieder geval alleen al daarom dat in ieder geval onze eigen jeugd de liefde voor dit spel (actief) blijft 
koesteren en waar mogelijk zelfs bij zijn of haar klasgenootjes. En dat andere en nieuwe mensen zich 
voor de sport inzetten zoals Jan Sijbesma (o.a. onderwijzer en schaaktrainer op de Klim-Op), Marc 
Trimp (o.a. al meer dan 20 jaar schaaktrainer) en Ab Scheel (o.a. vrijwilliger van het jaar 2006 van de 
KNSB) dat al sinds mensenheugenis doen. Hoewel dit ‘het jaarverslag van de Jeugdleider van het 
seizoen 2006-2007’ is, vond ik dit toch een leuke gelegenheid om hen ‘zomaar’ (lees: als persoonlijke 
blijk van waardering) eens extra te noemen.  
Uiteindelijk is dit hoofdstukje toch langer geworden dan wanneer ik schreef dat ‘ik niet te lang stil wilde 
blijven staan bij dit punt’ maar het blijkt dus dat je niet kort stil kunt staan bij dit punt (althans: ik niet), 
sorry. 
 
Terug van de liefde van het schaakspel naar de belangrijkste beoefenaars van dit ‘spelletje’, oftewel 
de jeugd en dus de toekomst. Een ieder die echt en op de goede manier in aanraking komt met 
schaken raakt verliefd raakt om vervolgens – zoals in het echte leven –  onvoorwaardelijk veel van het 
spel te gaan houden en wel voor het leven. Dit zeg ik zo uitgebreid omdat het belangrijk is dat een 
kind speelsgewijs de regels van het spelletje moet leren. Als voorbeeld: het leren van de loop van de 
stukken gaat zoveel mogelijk gepaard met door middel van een spelletje. Daarnaast wint het kind 
altijd, zelfs als hij of zij zijn partijtje verloren heeft. Dat is iets om over na te denken, maar laat ik het 
alleen al hebben over het psychisch ‘bezig zijn’ dat altijd met schaken gepaard gaat, oftewel de 
cognitieve ontwikkeling van het kind. 
 
Ik hoop dat komend seizoen weer net zo leuk en geslaagd zal zijn als afgelopen seizoen en wens 
jullie nog een fijne vakantie. 
 
Op de volgende pagina’s staan de verrichtingen van de jeugdafdeling van CSV in het seizoen 2005-
2006. Ik wens je/ u veel plezier bij het doornemen ervan. 
 
 
Ontwikkeling van het aantal jeugdleden 
Aan het einde van het seizoen 2006-2007 hebben we 32 jeugdleden. Daarmee handhaaft de 
jeugdafdeling zich qua aantal op het niveau van een jaar geleden. 
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Vrijwilligers 
 

Het vrijwilligersteam bestond bij aanvang van het seizoen uit:  

• Trainers: 
� Hugo Aben (groep 1 en 2) 
� Mark van Liempt (groep 1 en 2) 
� Thomas Herrewijn (groep 1 en 2) 
� Marco Hoogerbrugge (reserve trainer en competitiestanden) 
� Menno Lieven (stergroep) 

• Dit trainersteam werd lopende het seizoen versterkt met: 
� André Grootenboer (nieuwe jeugdleden) 
� Harry Stroosma (groep 1 en 2) 

 

• Interne competitieleiders: 
� Hans v.d. Gaag (groep 1 en 2) 
�    Menno Lieven (stergroep) 

 

• Extern competitieleider (CSV 2: jeugdteam): 
�    Bas Koote 

 

• Externe toernooien: 
� Karin Westveer 
�    Marianne Dijkstra 

 
 
Aan het begin van het seizoen hadden we net genoeg vrijwilligers om een goede competitie en 
training te kunnen aanbieden aan de jeugd. Als er een vrijwilliger een keer verhinderd was, kon Marco 
voor hem invallen. Maar op het moment dat er meer vrijwilligers verhinderd waren, werden de 
trainingsgroepen groter dan gewenst. Maar na de komst van Harry Stroosma was dit probleem goed 
en opgelost. Daarbij kwam dat er vier trainingsgroepjes in plaats van drie gemaakt worden, zodat er 
meer individuele aandacht kon worden gegeven. De terugkeer van André leidde er toe dat elk nieuwe 
jeugdlid de eerste avonden speciaal door hem goed getraind en begeleid werd.  
 
Voor het komende seizoen heeft Hans van der Gaag, jarenlang competitieleider van groep 1 en 2, 
aangegeven te stoppen bij de jeugdafdeling van CSV. Van deze gelegenheid wil ik nogmaals Hans 
bedanken voor jarenlange fantastische inzet als competitieleider bij de jeugd. De functie van 
competitieleider van groep 1 en 2 is nog steeds vacant dus ik vraag alle ouders om erover na te 
denken om dit op zich te nemen. Ik hoop dat een ouder die goed is in de omgang met kinderen deze 
taak op zich wil nemen. Je hoeft overigens niet (goed) te kunnen schaken maar slecht kennis van de 
schaakregels is al voldoende. 
Jorg Benningshof heeft te kennen gegeven het komende seizoen het vrijwilligerscorps te gaan 
versterken. Hij gaat zich met name bemoeien met trainingen voor de stergroep. Het afgelopen seizoen 
was er te weinig mogelijkheid om de kinderen van de stergroep met grote regelmaat training te 
kunnen geven, omdat ondergetekende deze groep van 14 kinderen alleen had. Daarom was er dit 
seizoen relatief veel competitie in verhouding tot training. Het komende seizoen willen we het niveau 
van de stergroep nog verder omhoog brengen door meer training te geven. Met de komst en 
(schaak)kwaliteiten van Jorg is daarvoor volgend seizoen veel meer ruimte. 
  
 
Jeugdinformatieboekje 
Afgelopen jaar werd alweer voor het vierde jaar het jeugdinformatieboekje uitgebracht. Wederom was 
dit een handig boekje met veel informatie voor de (ouders van) jeugdleden. Het informatieboekje voor 
het seizoen 2007/2008 is op het moment van schrijven bijna af en zal eind september – op het 
moment dat de data van de Groene Hart jeugdcup bekend zijn - verspreid worden. 
 
Stappenexamens 
Afgelopen seizoen werd tweemaal stappenexamens op de club gehouden. In totaal zijn er drie 
kinderen geslaagd voor hun stap, namelijk Wendy Martens, Kevin Rook en Martin Brul. Nogmaals 
gefeliciteerd! 
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In het seizoen 2004-2005 (8) en het seizoen 2005-2006 (16) waren er ruim meer geslaagden. Dat 
komt omdat veel kinderen pas in de loop van dit seizoen lid zijn geworden en er minimaal een jaar 
staat voor het behalen van de eerste of elke volgende stap. 
Voor volgend seizoen verwacht ik daarom weer een stijging van het aantal geslaagden ten opzichte 
de afgelopen twee seizoenen. 
 
 

OCJK 
Het Open Capels Jeugd Kampioenschap was afgelopen seizoen weer goed verlopen. Dit toernooi 
werd voor de 28e keer gehouden. Ditmaal georganiseerd onder fantastische leiding van Marco 
Hoogerbrugge. Het grootste verschil ten opzichte van de laatste OCJK’s was dat deze editie een dag 
duurde tegenover twee dagen van de laatste jaren daarvoor. Hierdoor kwamen er meer deelnemers 
(49) en ook van verder weg (Alkmaar, Ede, Polen, etc.). 
De eerste groep (ouder dan 11 jaar) kreeg een heel mooie winnaar, namelijk Marco Kirana van SV 
Botwinnink met 5 punten. Daarmee werd hij officieel Open Capels Jeugdkampioen. Hij eindigde 
daarmee bijvoorbeeld boven Sander van Eijk die een nationale rating heeft van bijna 2300 dus dat wilt 
ook wat zeggen over het niveau van het schaaktoernooi. Jaco van der Veen werd beste Capellenaar 
met 2,5 punten en kreeg hiervoor ook een mooie beker. Overigens deden er helaas slechts 10 
Capellenaren mee en hoewel dit meer was dan de keer ervoor, valt dit aantal nog steeds erg tegen. 
Voor volgend seizoen wordt er weer een OCJK georganiseerd. Informatie volgt nog. 
 
 

Interne competitie 
Dit seizoen hadden we voor alle groepen gekozen voor een dezelfde competitie- en puntensysteem 
als in het vorige seizoen, omdat dat bij een ieder goed bevallen was. Dit systeem houdt rekening met 
externe activiteiten (3e team en Groene Hart Jeugdcup) en met een zekere mate van afwezigheid. De 
indeling is zoveel mogelijk conform de positie op de ranglijst waarbij er naar gestreefd wordt om 
jeugdleden maximaal twee keer tegen elkaar in te delen. 
De puntentelling in alle groepen was als volgt: 

- Winst, gelijkspel en verlies op de “normale” manier (resp. 1, ½ en 0 punten). Dit resulteert in 
de eindstanden hieronder in de kolom “wedstrijdpunten” en op basis daarvan wordt het % 
gebaseerd. 

- Oneven: de eerste twee keer 1 punt, daarna ½ punt per keer. 
- Extern: de eerste twee keer 1 punt, daarna ½ punt per keer. 
- Afwezig: de eerste drie keer ½ punt per keer, daarna niet meer. 

De lentecompetitie werd in drie groepen gespeeld, omdat lopende het seizoen veel leden erbij 
gekomen waren. 
 
Wintercompetitie stergroep: 
De wintercompetitie werd gewonnen door Derk! Dit was zijn eerste kampioenschap sinds hij lid werd 
van CSV. De beslissing viel in de laatste ronde op 12 januari: Derk won met zwart van directe 
concurrent Jeroen. De percentage van Derk was net iets beter dan Jeroen, die sowieso altijd bij de 
eerste drie eindigt. Opvallend is dat de eerste vijf en de nummers 9 en 10 uit Nieuwerkerk aan den 
IJssel komen en alle andere van deze groep uit Capelle aan den IJssel. Martijn behaalde zijn eerste 
beker en Lieske haalde ook haar hoogste positie en werd natuurlijk weer beste meisje van de 
jeugdafdeling. Wouter had een hoog percentage maar kwam te weinig (vanwege toneel) om te 
eindigen waar hij hoort. De talenten van CSV volgen de grote jongens op gepaste afstand, maar de 
verwachting is dat zij binnen een paar jaar deze lijsten zullen aanvoeren. Vorig seizoen eindigde 
Anton hoog, maar deze competitie won hij alleen in de tweede ronde van Jaco waardoor hij deze 
competitie drager werd van de rode lantaren. 
 
Wintercompetitie groep 1: 
De wintercompetitie werd terecht gewonnen door Rick van Roon! Hij kwam het vaakst en scoorde met 
Martin Brul het hoogste percentage. Tussen hun eindigde Wendy Martens. Helaas is ze met Lieske 
het enige vrouwelijke lid van heel CSV maar beiden deden het deze competitie dus wel erg goed. 
Verder opvallend is de lage positie van Robert, hij verloor de partijen tegen de top-drie en Tycho. 
Laatstgenoemde werd aan het einde van deze competitie lid en won beide partijen en zou als enige 
van deze groep op basis van zijn niveau de volgende competitie in de stergroep gaan spelen.   
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Eindstanden wintercompetitie 2006/2007 
 
 

 EINDSTAND STERGROEP        

     w.punten wedstr. % oneven extern afgezegd TOTAAL 

1 Derk Brus   7 9 78% 1 1 2 10 

2 Jeroen Heijster   7,5 10 75% 1 1 1 10 

3 Martijn den Hoedt   7,5 12 63% 0 1 0 8,5 

4 Lieske Coumans   6 10 60% 1 0 2 8 

5 Erik Heijster   6,5 11 59% 1 0 1 8 

6 Jaco van der Veen   7 12 58% 0 0 1 7,5 

7 Cornelis Bouter   4,5 8 56% 0 1 4 7 

8 Wouter Dijkstra   4 6 67% 1 0 6 6,5 

9 Hub Coumans   3 8 38% 3 0 2 6,5 

10 Gerard Heijster   5 12 42% 0 0 1 5,5 

11 Arno van der Veen   2 11 18% 1 0 1 3,5 

12 Antonie Grauss   2 11 18% 0 0 2 3 

13 Anton Bouter   1 7 14% 0 0 6 2,5 

 
        

 EINDSTAND GROEP I       

     w.punten wedstr. % oneven extern afwezig TOTAAL 

1 Rick van Roon   10 13 77% 0 0 2 11 

2 Wendy Martens   7 10 70% 2 0 3 10,5 

3 Martin Brul   8,5 11 77% 0 0 4 10 

4 Björn Hartog   7 12 58% 1 0 2 9 

5 Ferdi Apak   6,5 12 54% 2 0 1 9 

6 Boran Apak   5,5 12 46% 1 0 2 7,5 

7 Faraz Safavi   4,5 7 64% 1 0 7 7 

8 Bart van der Gaag   3,5 7 50% 2 0 6 7 

9 Stefano Brul   4 9 44% 1 0 5 6,5 

10 Robert Tjin a Ton   4 10 40% 1 0 4 6,5 

11 Jeroen van Britsem   4,5 10 45% 0 0 5 6 

12 Wilco    2 5 40% 2 0 8 5,5 

13 Valentijn Egbers   1,5 6 25% 2 0 7 5 

14 Jasper   1,5 7 21% 2 0 6 5 

15 Tycho hedegaard   2 2 100% 0 0 13 3,5 

16 Valentijn de Kruik   1,5 11 14% 0 0 4 3 

17 Julian   1 4 25% 0 0 11 2,5 
 
 
Lentecompetitie stergroep: 
De lentecompetitie werd gewonnen door Wouter! Hij voerde direct vanaf de eerste ronde de lijst aan 
om deze niet meer af te staan. Het werd nog even spannend toen hij na 6 uit 6 twee keer achter 
elkaar verloor, maar daarna hervond hij weer zijn vorm. Zo goed als Wouter deze competitie begon, 
zo slecht begon winterkampioen Derk door in de eerste twee ronden te verliezen van respectievelijk 
Martijn en Gerard. Laatstgenoemde bleef het overigens heel goed doen deze competitie waardoor hij 
ook voor de eerste maal bij de topdrie eindigde. Jeroen, jeugdkampioen van het seizoen 2005-2006, 
redde het weer net niet, maar werd toch wel weer knap tweede. In de wintercompetitie scoorde hij 2 
uit 11 maar deze competitie scoorde hij 6 uit 13 en daarmee werd Arno terecht zevende en daarmee 
tevens eerste Capellenaar. Van de talenten Hub, Tycho en Antonie verwacht ik volgend seizoen veel. 
Jaco kende een zeer ongelukkige lentecompetitie. Kort daarboven verwacht ik voor volgend seizoen 
hoog in de stand de gebroeders Bouter, zeker als de oudere jeugdspelers zijn doorgestroomd naar de 
senioren. 
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Lentecompetitie groep 1: 
De lentecompetitie werd met grote overmacht gewonnen door Robert! Hij zal daarom volgend seizoen 
waarschijnlijk promoveren naar de stergroep en daarmee zal een droom die hij al lang heeft uitkomen. 
De strijd onder hem voor de tweede plaats was veel spannender. Nieuweling Kevin heeft leren 
schaken van Jan Sijbesma op de Klim-op geleerd en hoe: hij debuteert direct met een fantastische 
tweede plaats. Net als Boran en Bart haalde Kevin 7,5 wedstrijdpunten, maar het percentage van 
Kevin was net iets beter. De nummers 1 en 2 van de lentecompetitie Rick en Wendy houden meer van 
winter dan lente. 
 
Lentecompetitie groep 2: 
De lentecompetitie werd met een fenomenale score van 11,5 uit 12 gewonnen door Martin Brul! Alleen 
Jeroen (erg knap!) wist hem een half punt afhandig te maken. Zijn broertje Stefano werd heel goed 
tweede. De pas zevenjarige Ferdi is een jaar lid van CSV en blijkt een zeer groot talent te zijn: hij werd 
in deze groep derde en verdiende daarmee zeer de daarbij horende beker. 
 
 

Eindstanden lentecompetitie 2006/2007 
 
 

 
EINDSTAND 
STERGROEP        

     w.punten wedstr. % oneven extern afgezegd TOTAAL 

1 Wouter Dijkstra   9 11 82% 0 3 2 12,5 

2 Jeroen Heijster   8,5 11 77% 0 2 3 12 

3 Gerard Heijster   7,5 11 68% 0 2 3 11 

4 Derk Brus   6 9 67% 0 3 4 10 

5 Lieske Coumans   8,5 13 65% 0 0 3 10 

6 Martijn den Hoedt   6,5 13 50% 1 1 1 9 

7 Arno van der Veen   6 13 46% 0 1 2 8 

8 Cornelis Bouter   5 12 42% 1 1 2 8 

9 Hub Coumans   5 11 45% 1 0 4 7,5 

10 Anton Bouter   4 13 31% 1 1 1 6,5 

11 Tycho Hedegaard   3,5 9 39% 0 0 7 5 

12 Antonie Grauss   2,5 10 25% 1 0 5 5 

13 Jaco van der Veen   2 10 20% 0 0 6 3,5 

 
 
         

 EINDSTAND GROEP I       

     w.punten wedstr. % oneven extern afwezig TOTAAL 

1 Robert Tjin a Ton   8 10 80% 1 1 1 10,5 

2 Kevin Rook   5 8 63% 0 1 4 7,5 

3 Boran Apak   4 7 57% 1 1 4 7,5 

4 Bart van der Gaag   5 10 50% 1 1 1 7,5 

5 Björn Hartog   6 12 50% 1 0 0 7 

6 Rick van Roon   5,5 12 46% 1 0 0 6,5 

7 Wendy Martens   3,5 10 35% 0 2 1 6 

8 Valentijn de Kruik   1 9 11% 0 1 3 3,5 



Jaarverslag Capelse Schaakvereniging 2004/2005 

   

33 

 

          

 EINDSTAND GROEP II       

     w.punten wedstr. % oneven extern afwezig TOTAAL 

1 Martin Brul   10,5 11 95% 1 1 0 12,5 

2 Stefano Brul   8,5 12 71% 0 1 0 9,5 

3 Ferdi Apak    7 10 70% 1 0 2 9 

4 Bastiaan Grauss   5 6 83% 2 0 5 8,5 

5 Vincent    5 7 71% 0 0 6 6,5 

6 Leslie Vong   5 11 45% 1 0 1 6,5 

7 Angus Vong   2,5 9 28% 2 1 1 6 

8 Valentijn Egbers   2 8 25% 1 1 3 5,5 

9 Jasper   1,5 4 38% 2 0 7 5 

10 Jeroen Dulst   1 9 11% 0 0 4 2,5 

 
 
 
Interne bekercompetitie 
 

De bekercompetitie werd dit jaar voor de tweede maal per competitiegroep apart gespeeld. De knock-
out competitie leverde uiteindelijk de drie volgende winnaars op: 
Stergroep: Jeroen Heijster (in de finale gewonnen van Derk Brus) 
Groep 1: Bart van der Gaag 
Groep 2: Leslie Vong 
 
 

Externe competitie 
 
Het 2e team van CSV bestond voor een belangrijk deel uit jeugdspelers. Het team is in klasse 3C 
geëindigd op de 8e plaats met 1 matchpunt uit 7 wedstrijden en werd daarmee helaas laatste. De 
jeugdspelers van het 4e team hadden de volgende individuele scores: 
 
CSV 2                T 1  2 3  4  5  6 7 Ap Bp %   Brd Kl Ra   TPR 

J.Heijster           2 0  1 -  -  1  - 1 4  3  75  4.3 2W 1453 1597 

W.Dijkstra           2 1ø - -  -  0  0 - 2  0  0   4.7    1299 1263 

D.Brus               2 1  1 0  1  0  0 0 7  3  43  4.7 3Z 1415 1458 

C.A.Bouter           2 -  0 0  -  0  0 - 4  0  0   5.5         1142 

G.T.Heijster         2 0  - -  -  ½  - 0 3  ½  17  6.3 3W 1140 1121 

M.den Hoedt          2 -  1 0  -  -  - 1 3  2  67  7.0 1Z      1467 

E.Heijster             0  - -  -  -  - - 1  0  0   8.0 1Z 1383 1192 

 
 

Groene Hart Jeugdcup 
 
Vorig seizoen deed CSV met een één team mee met deze ‘jeugd4tallencompetitie, welke wordt 
georganiseerd door Schaakvereniging 3-TORENS’. CSV I werd toen in Berkel en Rodenrijs heel knap 
kampioen van Poule 3.  
Dit seizoen schreef CSV twee teams in. Het eerste team werd uiteindelijk in de finale weer kampioen 
van Poule 3B. Het tweede team speelde heel goede voorronden en mocht daarom in de finale 
uitkomen in poule 3A. Daarin werd het uiteindelijke knap derde. Beide teams wonnen zodoende een 
beker die iedereen een paar weken thuis krijgt. Behalve de goede teamprestaties werd er op 
verschillende borden ook heel goed individueel gescoord. Lieske werd zelfs beste meisje en dat is iets 
om als vereniging weer heel trots op te zijn. Alle individuele scores staan hieronder en ga voor de 
totale rangen en standen en informatie naar: http://www.3-torens.nl/: 
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Naam Score Gespeeld 

19 Antonie Grauss 12,5 21 

23 Lieske Coumans 11,5 18 

42 Anton Bouter 10 21 

46 Martijn den Hoedt 9,5 18 

55 Hub Coumans 9 18 

64 Jaco van der Veen 8 21 

79 Jay Adjodha 5,5 9 

94 Wendy Martens 4,5 9 

124 Cornelis Bouter 2 3 

131 Tycho Hedegaard 1,5 3 

142 Bart van der Gaag 1 3 

 
 
 

Massakamp 
 
Dit was mijn paradepaardje als jeugdleider van CSV want dit wilde ik al jaren organiseren maar elk 
jaar kwam het er om uiteenlopende redenen niet van. Op de laatste speelavond van het seizoen werd 
dit echter het slotstuk van een heel mooi seizoen. Klimop was de tegenstander en kwam met 15 
spelers opdagen. Daartegenover stonden 31 CSV-jeugdspelers. Twee andere jeugdspelers hadden 
afgebeld, anders hadden we zelfs een 100% opkomst! Daarom speelden we in twee manches waarbij 
de Klim-oppers speelden tegen twee verschillende CSV-ers. Helaas voor ons bleek Klimop in de top 
sterker dan wij in de breedte en won de basisschool van Jan Sijbesma met 21-9. Maar dit mocht de 
pret niet drukken, want het was een erg gezellige avond. Kahing Lui nam als eerstebord-speler de 
wisselbeker in ontvangst. Volgend jaar zal er weer op de slotavond een massakamp gehouden 
worden tegen de Klim-op met daarna tevens de prijsuitreiking voor de interne jeugdcompetitie van 
CSV. 
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Jaarverslag Materiaalcommissaris 
 

Harry Stroosma 

 

 
Tijdens het afgelopen seizoen heb ik het materiaal 1x op orde gebracht. Alle 65 schaakborden zijn 
een keer schoon gemaakt.  
In de loop van het seizoen heb ik notatiebiljetten en notatieboekjes via de RSB besteld. 
 
Graag vraag ik de leden om te letten op een paar dingen: 
In het afgelopen seizoen heb ik weer een aantal batterijhouders moeten vernieuwen, dus niet op de 
klokken rammen, dank je. 
A.U.B. Na afloop van de partij de digitale klokken uitzetten (het witte knopje aan de onderkant). 
Hiermee voorkom je dat de batterij leegloopt, zonder dat de klok wordt gebruikt. 
 
Beslispunten ten aanzien van het materiaal 
 
Voor het komend seizoen 2007 - 2008 leg ik de leden de volgende voorstellen voor: 
 

1. De jeugd speelt met Staunton-stukken en plastic stukken 
2. De dozen met stukken zijn in de lage rechter kast opgeborgen. 
3. De jeugd doet aan het eind van hun speelavond, tegen 20.00 uur, de stukken in de dozen. 
4. De Jeugdleider en of trainers bergen vervolgens de dozen op. 
5. De klokken en borden blijven voor de senioren op de tafels achter. 
6. De verkoop van boekjes wordt nu via de wedstrijdleider geregeld. Verkoop wordt 

administratief vastgelegd.  
7. De senioren vinden hun materiaal in de linker hoge kast, de kistjes met palissander stukken 

en de klokken.  
8. De 8 houten borden in de hoge kast zijn bedoeld voor externe wedstrijden, zoals bij de 

aanschaf van deze borden is afgesproken. 
 
Tot slot een opsomming van het materiaalbezit: 
- 2 metalen afsluitbare kasten, 1 hoge- en 1 lage kast.  
- 1 reclamebord. ( beneden in gang clubhuis)  
- 1 prijzenkast met 54 bekers.  
- 1 houten toren met de namen van de kampioenen.  
- 22 digitale klokken.  
- 21 houten klokken 
- 26 dozen Staunton stukken. ( 6 houten dozen + 20 kartonnen dozen) + mandje reserve stukken. 
- 24 Kistjes palissanderhouten stukken + doos reserve stukken. 
- 1 kartonnen doos met palisander stukken. 
- 9 dozen plastic stukken, waren er 10? + doos reserve stukken. 
- 8 houten borden (externe competitie) 
- 8 grote houten borden.  
- 18 kleine houten borden.  
- 23 opvouwbare plastic borden. 
- 8 plastic borden  
- 2 demonstratieborden met niet geheel complete stukken???? ( 2 magnetische borden)  
- 1 houten demonstratiebord.  
- 1 oprolbaar demonstratiebord.  
- 1 computer, 1 beeldscherm, 1 printer.  
- 1 koffer tuinstukken.  
- 1 Mededelingenbord  
 
Leermateriaal jeugd:  
- 1 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 1  
- 5 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 2  
- 3 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 3  



Jaarverslag Capelse Schaakvereniging 2004/2005 
 

 

36 

- 0 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 4.  
- 2 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 5.  
- 1 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 6.  
- 12 ordners div. oefenstof.  
- 15 info boekjes CSV.  
- 2 infomap 2001/ 2002  
- 8 stuks stappenboekjes nr.1  
- 2 opstap nr1  
- 17 stuks stappenboekjes nr.2  
- 2 opstap nr 2  
- 5 stap nr 2 extra  
- 1stuks stappenboekjes nr.3  
- 2 extra nr 3  
- 3 stuks stappenboekjes nr.4  
- 1 nr4 extra  
- 9 stuks stappenboekjes nr.5.  
- 0 stuks stappenboekjes nr.6  
 
Totaal aantal Stappenboekjes: 50 stuks. 
 
- 300 notatiebiljetten  
- 59 notatieboekjes. 
 
 
 

 


